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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Văn 

Hiến ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2016, nhà trường thông báo đăng ký học cùng lúc hai 

chương trình đào tạo như sau: 

1. Đối tượng đăng ký: 

Sinh viên có nhu cầu học cùng lúc 2 chương trình đào tạo (kể từ học kỳ thứ 2 năm học 

đầu tiên của chương trình thứ nhất). 

2. Điều kiện đăng ký: 

- Điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm đăng ký phải đạt từ 2.00 trở lên 

(theo thang điểm 4). 

- Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ 

nhất (khác mã ngành theo quy định của Bộ GD&ĐT). 

3. Các bước thực hiện: 

- Sinh viên đăng ký bảng điểm các học kỳ đã học tại P.CTSV. 

- Sinh viên nộp “Đơn đăng ký học chương trình thứ hai” tại P.QLĐT từ ngày 

10/03/2017 - 16/03/2017 (có xác nhận của Trưởng khoa ngành thứ nhất và Trưởng khoa 

ngành thứ 2). 

- Sinh viên đăng ký các học phần trong chương trình thứ hai từ ngày 27/03/2017 - 

31/03/2017 trên cổng portal cá nhân. 

4. Một số lưu ý quan trọng: 

- Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm các học phần có nội dung 

và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ hai. 

- Khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp hai văn bằng cho hai ngành khác nhau (sinh viên 

chỉ được xét tốt nghiệp cho chương trình thứ hai khi đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp ở chương 

trình thứ nhất). 

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình chính 

là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. 

- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung 

học kỳ đạt dưới 2.00 thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo. 

Trong quá trình thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề khó khăn, thắc mắc, 

sinh viên liên hệ P.QLĐT tại địa chỉ: 613 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú (điện thoại số: 

08. 3832.0333 + 144, 102). 

Nơi nhận: 

- BĐH, VP. BĐH (để b/c); 

- Sinh viên các khóa (để t/h); 

- Các đơn vị trong Trường (để phối hợp t/h); 

- Đăng tải website: QLĐT, SV; 

- Lưu: VT, QLĐT. 
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